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 العالقات األدبية بني األدب العريب والبشتوين
(Connections between Arabic and Pashto Literary Writings) 

                   
 
 معراج اإلسالم ضياء 

    .سعـداللــه احملـمــدي 
 
Abstract  

 

The field studies have now this fact has now firmly been established by that some Arab 
tribes had settled in areas of Pashtuns in Afghanistan and Pakistan long ago, and it was 
through them that the Arabic language entered the homes of Afghans.  Remnants from 
the Islamic armies, later on settled in the Pashtun area, further flourished Arabic in the 
region and it became the language of science, culture and academic excellence among 
them. 
 
Arabic Arabic has had a great influence on other languages, especially in vocabulary. The 
influence of Arabic has been most profound in those countries dominated by Islam or 
Islamic power. Arabic is a major source of vocabulary for languages as diverse as Berber, 
Kurdish, Persian, Pashto, Urdu, Punjabi, Sindhi, Turkish, Spanish, Hindi, Portuguese, 
Catalan, Swahili, Somali, Malay, and Indonesian, as well as other languages in countries 
where these languages are spoken. For example, the Arabic word for book /kita:b/ is 
used in most of the languages listed, (exceptions are Spanish, Catalan and Portuguese, 
which use the Latin-derived words "libro," "llibre" and "livro"). Other languages such 
as Maltese[1] and Nubi derive from Arabic, rather than merely borrowing vocabulary. 

ثبت من خالل الدراسات امليدانية أن بعض القبائل العربية استوطنت يف مناطق تواجد البشتون   
، ودخلت اللغة العربية إىل مواطنهم مع اجليوش سنني طويلة)البتان( أبفغانستان وابكستان منذ 

هة يف اإلسالمية واستقرت يف أوساطهم وجتاوب معها البشتون حىت أصبحت لغة العلم والثقافة والنبا
 أوساطهم.

 

وحنــاول يف البحــ  أن نتإــرع إىل بعــض العلمــاء والشــعراء وا دابء البشــتون الــذين ألبــوا وأبــدعوا ابلعربيــة 
 دب العريب والبشتوين.توضيحا للعالقات ا دبية بني ا  أومجعوا الثقافة العربية و)البشتونية(

 

                                                 

   ابكستان -إلسالمية واللغة العربية جبامعة بشاورمدير معهد الدراسات ا 
   عضو جلنة الدعوة والثقافة مجعية الرتبية اإلسالمية مملكة البحرين 
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 الشعراء واألدابء املخضرمون من البشتون:
 

خبـار القـراء أإنتـاج عـريب يتمثـل يف من لظبران بعدد كبري الناطقني ابلبشتو  اب العربية منلو حبثنا عن كت
مشهورة بشتونية ىل مدن إواملبسرين والبقهاء والشعراء وا دابء والعلماء ورجال التصوف الذين ينتسبون 

 (1)وبشاور وغريها.وقندهار  غزنةمثل 
 

ضخضرمني الذين مجعـوا الثقـافتني العربيـة والبشـتونية لضـاع ا ـال امل البشتونولو حبثنا عن الشعراء وا دابء 
والنـارر ( 2)عـام داللة واضـحة علـم مكانـة اللغـة العربيـة لـدي البشـتون بشـكل ومل تسعه ا لدات مما يدل  

الـذين نظمـوا بعـد  بشتونيرى غلبة الصبغة اإلسالمية علم ا دابء المبضختلف العصور الشعر البشتوين  يف
   (3 )اإلسالمي وتإرقوا إىل موضوعات املناجاة واملدائح النبوية والتدبر يف خلق هللا.البتح 

 

وخنتـــار أربعـــة مـــن شـــعراء البشـــتو الـــذين اســـتلهموا املعـــاين اإلســـالمية يف أشـــعارهم، وتظهـــر أثـــر الثقافــــة 
 اإلسالمية والعربية يف أعماهلم الشعرية واضحة جلية وهم:

 

 

 (4) هـ(688-623ملتيزي: )أوال: الشيخ ميت بن عباس ا
سـنة وُدفـن يف )كـالت( ينتمـي  65م وكـان عمـرع عنـد وفاتـه 1289هـ 688ُولد وتويف يف ترنك سنة 

إىل أسرة علمية وأدبية أخذْت حظا وافـرا مـن العلـم والزهـد وقـول الشـعر، واشـتهر ابلـورى والتقـوى والزهـد 
الـــوافر يف عـــامل ا دب ويف تـــال التـــاري  يف الـــدنيا ومتاعهـــا، وكانـــت أســـرته أســـرة علميـــة أخـــذت حبظهـــا 

 والزهد وقول الشعر والتأليف.
 

ومن آاثرع كتاب امسه )حمبة هللا تعاىل( ذكـرع حممـد داود اهلـوتكي يف كتابـه القـيم )بتـه خزانـه( وهـو شـاعر 
اجلمال يبح  عـن اجلمـال يف دعـائم الإبيعـة السـاحرة النـاذع نقإـة انإـالع للوصـول إىل اإل ـان مببـدى 

 هذع الإبيعة وهو هللا سبحانه وتعاىل.
 

  .يف وصبه للإبيعة يقول الشاعر البشتوين الشي  ميت بن عباس املتيزي
 فوع اجلبال العالية

 يف ا ودية الواسعة املرتامية
 املبكرة يف أوقات السحر
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 ويف منتصف الليل البهيم
 يف أصوات ترانيم التبتل

 ويف أنغام العزف علم الناي
 ي احملزونني املكتببني ابملأمانويف نغمات 

 ..وصرخات عبادتك.. وهي اي إهلي مشاهد حب ك ومنارر ود ك.صيحات ذكرك ذاك
 تنبت وتنمو يف الصحراءإن كانت الزهرة تظهر انبتة 

 ومتيل مبتسمة ضاحكة حنو الروضة العالية.
 من البكاء ةر هنر "ترنك" معك  مياع  وإذا كان 
 ود ك أتثري حبك ودليل  ه فذلك كل  

 ومجال كل هذع املظاهر ورونقها من مجال عظمتك
  (5) ، وال يعلم عليكا علماي ملك امللوك، أنت 

 إذا كانت الشمس مضيبة بنور وجهها
 أو إذا كان جبني القمر منريا جبماله

 إذا كان اجلبل رائعا مهيبا تل ال بشموخه
 إذا كان وجه النهر كاملرآة صباء ورونقا

 جلميلة حلوة من مجالككل هذع املشاهد ا
 (6) ومشهد صغري من تلك املشاهد اجلميلة.

 هنا نضر اجلبال العظيمة الشاخمة
 تسري فيها نسائم احلياة وهتب  فيه الروح

 تإوف فيها البراشات ساعية يف كل  صوب
 تتحري  العيون يف مشاهدة مناررها

 أيها املالك العظيم! هذا كل ه أنت وحدك
 ا مجيلة دائما.أنت وحدك جتعل الدني

 إهلي! مجالك أ نت وحدك مجيل رائع
 كماله وجالله راهر واضح يف كل صوب
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 إذا كان النهار أو الليل، إذا كان قرن أو سنة
 كل ذلك أصغر مثال ومنوذج لقدرتك

 ملعة وضياء من ألإافك وعإبك وكرمك
 حي  هتيأ هنا وجتمع مشهد التنزع والتبر ج.

 

فيهـا قلـب الشـاعر وفبـق إىل مجـال هللا سـبحانه وتعـاىل يف الإبيعـة، فيـذكر إىل آخر القصيدة الـيت فبـق 
أن اجلبال يرتدد فيها صبري أنني عشقك، ويقـول إنـع عنـدما فتحـت عينـ  علـم الـدنيا أصـبحت مبتـوان 

 مبشاهدة مظاهر مجالك، ويذكر معىن مجيال خماطبا الرب سبحانه وتعاىل فيقول:
 رض كان هناك رالممل تكن السماء موجودة وال ا 

 كان الظالم منتشرا وكان الكل معدوما
 مل يكن هناك هذا الشيإان إبليس وال آدم
 كان جالل مجالك اخلالص وحدع موجودا
 عند رهورع تنو رت الدنيا كل ها بنورع وجالله
 حي  توج ه نورع وضياؤع حنو هذا العامل.

 ويقول:
 لعاملأان حينما جبت إىل هذع الدنيا ورهرت علم وجه ا

 من ذلك احلني قمُت مبشاهدة الوجه اجلميل
 وقعت يف حب  مجالك، وعشقته وهلاان

 فأصبحت بعيدا منبصال عن أصلي وأساسي
 إين أبكي بكاء، وأأتوع للبراع والبعد

 إنع غريب، ومسافر، وموطع مكان آخر.
 أيها الناس! ملاذا يبكي )مىت( ويصرخ؟

 كحنيُب صيحاته تسمعه الشواطئ هنا وهنا
 ماذا يريد ما ذا يقول؟ ماذا يرجو؟ ويتمىن؟
 إنه يإلب موطنه، مسكنه، منزله، قريته
 حني يبتعد البلبل عن احلديقة فإنه فبق



 

دمسرب -يوليو العالقات األدبية بني األدب العريب والبشتوين ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ 2011 
  

89 

 

 (7) فيذرف الدموى دائما، راجيا العودة إىل احلديقة.
 

 (8)هـ(1100-1022اثنيا: خوشحال خان ختك )
بشتوين، شاعر وانثر ومؤلـف ومؤسـس مدرسـة وهو زعيم كبري من زعماء البشتون، ملقب أبب ا دب ال

 أدبية يف ا دب البشتوين، سلكها أبناؤع وأحبادع وأتباعه من بعدع.
 

عــاش يف عصــر كــان ا فغــان فيــه متبــرقني فــدعاهم إىل أن اتلبــوا، وفــيهم اســتعداد و بــز للنهضــة والقــوة 
روع، وهــم هــؤالء املغــول يف بــالد واحليــاة والتضــامن، لكــن أعــداءهم يــديرون هلــم الكيــد ويضــمرون هلــم املكــ

 (9)اهلند وا فغان.
 

كان سيبا مسلوال علم املغول وسياستهم ضد القبائل ا فغانية، وكان مشغوال دائما إىل جانب اشـتغاله 
ابلشــعر وا دب، ابلسياســـة ا فغانيـــة، وقـــد هتـــف ابلـــدعوة إىل رفــع الســـيف يف وجـــه املغـــول دفاعـــا عـــن 

 إىل ذلك قائال: ا فغان ومصاحلهم حي  يشري
 مهم ة الشجعان يف هذا العامل التتجاوز عن أمرين اثنني
 إما أن يضح ي حبياته بشرف، أو أن ينال النصر ببإولة
 إين أرى املصاف للجرب واملبارزة بني الصقور والغرابن

 (10)سيجري من خالل ذلك هنر غزير من الدماء
 

للبشـتون أمجعـني، وكـان مـن أولبـك ااحـاد الـذين وهب خوشحال خان حياته وقلبه وعقله وشعرع ونثـرع 
وهبوا أنبسهم لنبع بع ا فغان وخدمـة القوميـة ا فغانيـة، وكـان رائـدا مـن خـري رود اإلصـالح يف التـاري  

 (11 )ا فغاين مل يرض لنبسه وال لقومه ابلتبعية البضولية وابالستهانة واخلنوى.
 

الــــدعوة إىل التحلــــي ابخللــــق اإلســــالمي وابلشــــجاعة ويغلــــب علــــم شــــعرع حــــب  الــــوطن واحلنــــني إليــــه، و 
وقصائدع تعج ابالستعارات والتشبيهات، وأيت هو وصحبه وأتباعه أبلوان من اإلبداى يف فن   (12)والبإولة

الشــعر بعثــوا فيــه روح البنــاء و التجــدد، وشــعرع يقــوم علــم عمــودين الرســالة اإلســالمية والرســالة القوميــة، 
اإلسالمية والعربية يف شعرع إىل درجة "أنك تشعر أثناء قراءتك لشعرع كأنه ترمجـة  وقد وصل أتثري الثقافة

 (13)اايت قرآنية أو تصوير ملباهيم إسالمية مستنبإة من السنة النبوية"
 

 يقول يف إحدى قصائدع:
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 محدا هلل الذي أوجدين من العدم
 ومل جيعلع خلقة أخرى وجبت إىل الوجود من أدم

 مداي نسال عن نسلاحندرت مسلما حم
 أعرتف ابملساواة بني اخللباء الراشدين ا ربعة
 أعلم متام العلم أبن أصل املذاهب ا ربعة حق

 إال أنع أتبع املذهب احلنبي بدقة متناهية
 إن تعاىل منح قليب حبا كثريا للعلماء

 ومنحع حب ا قليال لدور الشيوخ)الدراويش(
 اإنع لست مخ ارا والمقامرا  والزاني

 ولست القاضي أو املبيت الذي يإمع يف عد ة دراهم
 جعل هللا السيف من نصييب  نع أفغاين

 مل يكن آابئي وأجدادي من غري الثراء واحلشم
 سار والدي إىل مرقدع يف الكبن ا محر، وكذلك أجدادي
 فماَت بسببه خلق كبري وسالت دماؤهم يف أطراف العامل.

 ام الإائيكان والدي شهباز خان كر ا كح
 وكان قلبه كقلب ا سد، وفاع رستم يف البإولة

 كان متمسكا ابلشرى صامدا حمكما متعامال ابلصدع دائما
 (14) مل يكن جييد الكتابة ولكنه كان عارفا خبريا ابحلكمة.

وإذا أردان أن نقـــف علـــم أتثـــري ا لبـــاش العربيـــة يف شـــعر خوشـــحال لوجـــدان ســـيال مـــن ا لبـــاش العربيـــة 
فة إىل الكلمـــات الدريـــة يف شـــعرع، يقـــول يف إحـــدى منظوماتـــه الشـــعرية الشـــهرية الـــيت ترجـــع إىل ابإلضـــا

 العصر املغويل:
 راشه واورع دا بيان خه اوبد بكي بيان

 هم عربت هم نصيحت دي بري دي بوع دانيان.
 الرتمجة: 

 تعال، واستمع إىل هذع القصة، فيها بيان للضخري والشر  
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 (15) ة فليتنبه إليها العقالء.إهنا عربة وموعظة ونصيح
 

 (16):(هـ1128-1042اثلثا: عبدالرمحن اباب )
 

الشــاعر اإلســالمي عبــدالرمحن بــن عبدالســتار الشــهري بـــ)رمحان اباب( أكثــر شــعراء البشــتون شــهرة وقبــوال 
وأكثــرهم تقــديرا واحرتامــا، ولــيس يف البشــتون مــن اليعــرف عبــدالرمحن الشــاعر الروحــي احملبــوب واليإــرب 
 لشعرع، يرجع نسبه إىل قبيلة مهمند الشهرية اليت كانت شوكة يف حلق اإلجنليز مدة وجودهم يف اهلند.

 

4222ف ديواانً حيتوي علم وخل  ، من الشعراء الوجدانيني يعد  
 بيتاً من الشعر، ومن أشعارع: (17)

 إنع بإبعي احلسن يف غىن عن أذى احلاقدين
 نار جزاء هلا.وإنع حبلمي وصربي كاملاء أكافئ ال

 وإنع أبدو وأرهر جلميع الناس يف شكلي وصوريت احلقيقية
 وإنع كاملرآة بال مواراة وبال رايء وتظاهر
 زاد عمري وطال ابلصدع واالستقامة
أعيش دائما انضرا طراي  كشجر السرو
(18 ) 

 ويقول يف قصيدة له:
 إنع صامت كالربعومة مبائة لسان

 ولوانطق كالرائحة ابلبم املقب
 لقد حصلت علم رؤية احلبيب ابلبكاء
 وحيد مع الوردة وفريدة معها كالندى

 من فقد طريق العشق وضل  
 (19)فإنع أان عبدالرمحن مرشد الضالني.

 ويقول يف قصيدة له بعنوان الرحيل السريع:
 إنع راحل من هذع الدنيا بسرعة 

 كورقة يف اخلريف، إ حدى رجلي  يف الر كاب
 لف عمارة يف العامللوقمُت ببناء أ

 فإن النتيجة يف النهاية دمار بييت
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 إن كان أصل حيايت وأساسها ماء
 إال أنع ُحباب فوع سإح املاء
 جعل هللا هذا العامل مذحبا يل

 أقف معقود الرجلني يف فناء منزل اجلز ار
 فإذا مل يكن لدي علم مبعرفة هللا

 يظهر من ذلك أبنع إما شيإان وإما دابة 
 شكلي شكل إنسان ماذا أفعل به؟ إذا كان

 لو كنُت يف املعىن حمسواب علم ذوات ا ربع 
 كالصنم ينام، وعيناع مبتوحتان
 هكذا أان أخذين النوم يف يقظة
 مل أبرد قليب ابلإاعة والعبادة

 كاللحم املشوي أان دائما يف دوامة الذنوب
 حني أنظر إىل ذنويب وأفك ر فيها
 ابفإنع استحق  كل  عذاب وعت

 مثل من ركب احلمار واسود  وجهه
 هكذا أان ضعيف أمام هللا، عدمي الإاقة

 إذا كان القول احلسن علم لساين فإنه جهاد وم  
 (20)وإذا مل يكن عندي أان عبدالرمحن عمل فإنع كذاب 

 

 (21)هـ (1215-1128رابعا:  احلافظ األلبوري )
الرســالة والــوعل والــدعوة إىل اخللــق الكــرمي، ويف ا لبــوري شــاعر تتنــوى موضــوعات شــعرع بــني التوحيــد و 

 ديوانه شيء من الرمزية اإلسالمية، وسيل من املبردات العربية ا مر الذي ينبئ عن إجادته للغة العربية.
 

كــان شــاعرا موهــواب وحافظــا للقــرآن الكــرمي، ومتــدينا عابــدا، يتمتــع بــذكاء عظــيم وموهبــة أدبيــة مبدعــة، 
اس ومتــاى الــدنيا، وكــان ضــريرا لكنــه صــم م أن يتحــد ى حمنتــه وأن يشــق  طريقــه مــع زاهــدا يف الإعــام واللبــ

 الشعراء والعلماء اليعوقه فقد البصر، ويشري إىل هذا املعىن بقوله:



 

دمسرب -يوليو العالقات األدبية بني األدب العريب والبشتوين ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ 2011 
  

93 

 

 إن كنت يف ضنك اي حافل فلتعش سعيدا إبحسانه
 حي  وضع هللا يف صدرك كالمه ا يد.

 

 نه  نه لن يتمكن من الذهاب للحج:أما الشاعر احلافل ا ليوري فيعرب هنا عن حز 
 سيمضي احلجاج إىل بيت هللا يف مهة ونشاط

 سينزل عليهم مإر الرمحة مدراراً 
 لن نكون هناك -واحسراتع  -وحنن 

 سيتم نداء التلبية ومسح احلجر يف الإواف
 لن نكون هناك -واحسراتع  -وحنن 

 ويف وقوف عرفات سيتضرعون خلالق الكائنات ابلدعاء
  (22)لن نكون هناك!  -واحسراتع  -وحنن 

 وسيشارك العامل يف املصافحة وتقدمي التهاين
 سعداء مسروروين اب عياد وحنن واحسراتع لن نكون هناك.
 وابلتالوة ستصبح قلوهبم املكدرة من الصدأ تلوة كالصقيل
 وسيواصلون تالوة القرآن وحنن مع ا سف لن نكون هناك

 تبي  ت الثرىوصورة احلافل وبدنه سوف ن
 ( 23)فإذا كان  حد من أمنية بعد ذلك، فنحن لن نكون هناك 

 

  أشـعارعوتظهر أاثر الثقافـة اإلسـالمية والعربيـة يف إجادة اتمة، العربية دجيي البشتون من الشعراء وجند من
( 24)من العربية إىل البشتوأحياان هينظم الشعر ابلعربية أيضا ويرتمج درجة أنه إىل

 
 

 العلماء والكتاب البشتون الذين كتبوا ابلعربية:
 

مـن املعــروف أن البشــتون لعبــوا دورا أدبي ــا وعلمي ــا يف خمتلـف املراحــل يف العصــور اإلســالمية إبجنــاب عــدد  
كبــري مــن العلمــاء والكت ــاب والشــعراء الــذين أتث ــروا ابلثقافــة العربيــة واإلســالمية وكتبــوا أعمــاهلم ومؤلبــاهتم 

 ية،  هنم أقبلوا علم تعل م اللغة العربية ونشرها وتدوينها ابلوازى الديع والسياسي.ابللغة العرب
 ومن العلماء البشتون الذين ألبوا أبكثر من لغة كانت إحداهن العربية:
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م. 121هـــ 612ذكرة ا ولياء"بعـد عـام املـؤرخ سـليمان بـن ابرك خـان صـابري الــذي كتـب كتاب"تـ-1
 ا فغاين، وكان مؤلبه جييد اللغة العربية.وهي من أقدم اتري  ا دب 

 

هــ تقريبـا وألـ ف كتـاب "اتريـ  سـوري" وهـو 650و 580حممد بن علي البسيت الذي كان حيا بني -2
 مؤرخ وأديب وصاحب ابغ طويل يف العربية، ذكرع صاحب اخلزانة اخلبية حممد داود بن هوتك.

 

للوذعي يف أخبار اللودي" وإسم الكتاب دليل الشي  أمحد بن سعيد اللودي، مؤلف كتاب "أعالم ا-3
      (25)هـ686علم معرفته للعربية، وقد ألبه يف عام 

 

هــــ وصـــاحب كتـــاب"لرغوين بشـــتانه" 688الشـــي  الوقـــور كتـــه بـــن يوســـف متيـــزي الكـــاليت املتـــويف -4
 البشتون ا قدمون، ويشتمل الكتاب علم ترمجة قصيدة عربية البن خالد.

يوسف بن مندي بن خشيت بن كندي ابن خرشبون الشهري ابلشي  امللـي، مـن آاثرع الزعيم آدم بن  -5
ـــه قـــوانني تقســـيم ا راضـــي بـــني القبائـــل 820التارفيـــة وا دبيـــة "الـــدفرت" الـــذي ألبـــه عـــام  ـــح في هــــ يوض 

 ا فغانية.
 

 الزعيم كجو خان الرانيزي من العلماء املصلحني، من آاثرع "اتري  خان كجو".-6
 

بـــن قمـــر علـــي الرتمـــذي الشـــهري بلقـــب "بـــري اباب" ويعتـــرب ابين النضـــهة العلميـــة يف الـــداير  ســـيد علـــي-7
 هـ وقربع معروف يف "بونري" ابسم "بري اباب".991ا فغانية، وتويف عام 

 

دوســت حممــد خــان كــاكر بــن اببــر خــان الــذي كتــب رســالة "غرغشــت انمــه" رســالة الغرشــت عــام -8
 .هـ912هـ بعد عودته من هريات 929

 

هـــ يف جالنــدر وهــو 931الــزعيم ابيزيــد ا نصــاري بــن عبــدهللا بــن ابيزيــد بــن حممــود مــن مواليــد عــام  -9
زعــيم كبـــري صـــاحب أفضــال علـــم النهضـــة ا دبيــة والثقافيـــة ل فغـــان، مــن آاثرع: رســـالة حـــروف البشـــتو 

   (26)أيضا اب فغانية، وخري البيان، ومقصود املؤمنني ابلعربية وغريها، وحال انمه ابلعربية
 

هـ يف بشـاور 1048هـ وتويف عام 940أخون درويزع بن كداي ابن سعدي بن درغان، ولد عام  -10
   (27)وهو شاعر وانثر من أهم كتبه "خمزن اإلسالم" و"تذكرة ا برار وا شرار"
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 والقاضــي طــال حممــد بــن حممــد أكــرب البشــاوري، الشــاعر والنــاثر والكاتــب وا ديــب، خلبــه وراء -11
هــ وأصـل أابئـه مـن قنـدهار، وتـوىل ديـوان 1227ديواان ابللغة العربية، وهو من مواليد مدينة بشاور عـام 
هـــ وقــد قــام د. رهــور أمحــد أرهــر بتحقيــق 1310اإلنشــاء يف كلكتــا وزار احلجــاز وتــويف مبكــة املكرمــة 
 هـ.1418ديوانه ونشر من ا مع العريب الباكستاين بالهور عام 

 

رشد ميا عمر بن حممد إبراهيم مجكع، وأصله من ابجـور مـن قبيلـة موسـم خيـل ا فغانيـة والعامل امل-12
وكان زعيما دينيا وسياسيا ومن أنصار اإلمرباطور أمحد شاع الدراين املضخلصـني، مـن آاثرع العديـدة لائـل 

 النيب صلم هللا عليه وسلم، وخالصة كيداين افغاين، واملعايل شرح آمايل.
 

 ديب حممد رسـول الكـاليت الـذي ينتمـي إىل قبيلـة هوتـك الشـهرية وهـو مـن علمـاء القـرن واملؤرخ ا-13
 الثاين عشر اهلجري، من مؤلباته املشهورة "البياض" يف التاري  وا دب.

العـــامل اللغـــوي نـــواب حمبـــت خـــان بـــن حـــافل رمحـــت خـــان، لـــه شـــعر يف اللغـــات ا فغانيـــة والعربيـــة -14
 ايض احملبة.والدرية، ومن مؤلباته معجم ر 

 

 (28)الصويف ا اهد جنم الدين الشهري بـ )أدي صاحب( يعع شي  أدع، كان صاحب قلم وسيف-15
 

إضافة إىل غريهم من العلماء والشعراء والكتاب وا دابء والزهاد الذين أجادوا وكتبوا أبكثر من لغـة منهـا 
 العربية.

 

 البشتون فإننا سوف جنـد أمامنـا تموعـة كبـرية مـن وإذا أردان أن نقوم إبحصاء علماء و كتاب العربية يف
العلماء وا دابء ورجال البكر والثقافة الذين قاموا إبثراء الساحة العلمية مبؤلباهتم القيمة النافعـة وحبـوثهم 

 اليت تناولت خمتلف ا االت البكرية.
تون لوجـدان مـن بينهـا حبـواث وإذا أردان أن نلقي نظرة سـريعة علـم بعـض البحـويت الـيت ألبهـا العلمـاء البشـ

يف اللغـــة، وا دب، والبالغـــة، والســــرية، والتبســـري، واحلــــدي ، والبقـــه، وأصـــول البقــــه، والبقـــه املقــــارن، 
 وا دب املقارن، ومقارنة ا داين، وعلوم القرن، والتاري ، والقصص، وعلوم احلدي ، والنقد ا ديب.

 

 حواشی والتعلیقاتال
 

 .75-55د. حممد أمان صايف ، القاهرة، ص: أفغانستان واللغة العربية عرب العصور،  (1)
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أبو الطيب املتنيب ر: نظال كن حصر العلماء والشعراء ا فغان املتأثرين ابلثقافة العربية، وملزيد من البح  يف هذع النقإة ي (2)
 م.1995هـ 1416مإابع الباروع احلديثة، القاهرة  مان الصايف،لدكتور حممد آا وخوشحال خان) نقد ومقارنة(

 15، الدكتور حممد أمان الصايف، عرض د.مسري عبد احلميد إبراهيم، تلة أبعاد السعودية العدد األدب اإلسالمي األفغاين (3)
 .1/7/2003التاري  

قد ا وحديثا، وتناولوا أدبه ابلدراسة والتحليل، منهم عع بدراسة الشي  مىت بن عباس املتريزي عدد من الكتاب واملؤرخني  (4)
( وا ديب املؤرخ حممد حياة تذكرة األبرار واألشرار( والشي  أخوند درويزع يف كتابه ) خمزن أفغايننعمت هللا هروي يف كتابه )

روهي مد نواز طائر يف كتابه )( والربوفيسور حماتريخ آداب البشتو( والعالمة عبداحلي حبييب يف )حياة أفغاينخان يف كتابه )
 ( وغريهم.أدب

بته . و"163ص  2هـ ش. ج 1342، عبداحلي حبييب ، بشتو تولنه كابل اتريخ أداب البشتو= دبشتو أدبياتو اتريخأنظر: 
األدب و، 97-96م ص: 2002ترمجة د. حممد أمان صايف، ا لس ا علم للثقافة مصر  حممد بن داود اهلوتكي، خزانه=
 .88-87، د. حممد أمان الصايف ص: ين اإلسالمياألفغا

هو ذكر مظاهر اجلمال يف عامل النبات وهو مأخوذ من قوله تعاىل:" هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه  :املعىن العام (5)
. أنظر ترمجة  65ومنه قوله تعاىل:"وهللا انزل من السماء ماء فأحياء به ا رض بعد موهتا" النحل  10شراب ومنه شحر" النحل 

. واملنظومة السابقة وردت يف بته خزانه حملمد هوتك، وإن الكتاب االصلي للشي  مىت بن عباس 91-89كاملة للقصيدة يف:
= اتري  دبشتو أدبياتو اتريخاملتيزي الذي ألبه يف كندهار ابسم: دخداي مينه= حمبة هللا، يف عداد الكتب املبقودة. انظر: 

م ص: 1986= ا دب الروهي، تمد نواز طائر، بشتو أكيدمي بشاور يونيورسيت روهي أدبو 168ص: 2آداب البشتو ج 
 .102-97وانظر النص يف بته خزانه، الرتمجة العربية، ص:  .175

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر الشاعر جيول بني عامل ا فالك وعامل البحار، واملعىن مأخوذ من قوله تعاىل:"  (6)
 األدب اإلسالمي، وغري ها من ااايت القرآنية. أنظر: 12" النحل:نجوم مسخرات أبمره إن يف ذلك آلايت لقوم يعقلونوال

  .102-97، وبته خزانة )العربية( ص: 90ص: 
  .102-100)العربية( ص:  بته خزانة (7)
ودرس العلوم اإلسالمية و العربية  : ولد يف منإقة "أكورع ختك"خوشحال خان بن شهباز خان بن حيي خان بن أكوري (8)

 وا دبني ا فغاين والبارسي، وأجاد البالغة العربية إجادة كاملة، وبلغنا من مؤلباته اثع عشر كتااب.

ص: اخلزانة اخلفية . و35-33، طبع كابل، ص: مقدمة كليات خوشحال، و162-161ص:  1، ج بشتانه شعراءأنظر: 
 ".أبو الطيب املتنيب وخوشحال خان ختكصايف كتاب بعنوان". وللدكتور حممد أمان ال140-141

  .10، صايف، ص: أبو الطيب املتنيب وخوشحال خان (9)
، سيد خبتانه د اتريخ به ران كي، و89، عظيم ببلشنك هاوس، خيرب ابزار بشاور، ص: كليات خوشحال خان ختك (10)

  .780هـ ص: 1384م 1965هبادرشاع ربر كاكا خيل، يونيورسيت بك اجينسي 
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 .21، ص: أبو الطيب وخوشحال (11)
 .21-20طبعة كابل ص:  مقدمة كليات خوشحال، (12)
 .27، ص: أبو الطيب وخوشحال (13)
، ص: األدب اإلسالمي. و53-52، ص: املتنيب وخوشحال. و53-52، طبعة بشاور، ص: كليات خوشحال (14)

165-166. 
 .53: ، الصايف صأفغانستان واللغة العربية (15)
م ونشأوترعرى يف هزارخاين=ألف بيت، وتويف هبا 1622هـ 1032: ولد علم ا رجح يف قرية "هبادر كلي" عبدالرمحن اباب (16)

م وم دفنه يف املقربة التارفية الشهرية اليت تضم قبور عدد كبري من العلماء والشعراء وامللوك والقواد 1708هـ 1128سنة 
شاعر انسانيت عبدالرمحن املقدمة.  14، حممد آصف صميم، ص: م ديوان عبدالرمحن ابابفهرس أعالأنظر:  املشهورين.

، تموعة من العلماء ومقدمة ديوان عبدالرمحن اباب. 70م ص: 1984، مري عبدالصمد خان، الإبعة الثالثة بشاور اباب
نقله إىل العربية الدكتور حممد أمان  ديوان عبدالرمحن اباب،. وانظر : 35م ص: 1977ا فغان، أكاد ية البشتو، كابل 

-155ص:  اخلزانة اخلفية )الرتمجة العربية(املقدمة.  20-18م ص: 1996هـ 1417دون دار نشر،  الصايف، القاهرة
158. 

، وقد قام تهولون يوم م1977هـ ش 1356، مقدمه حبيب هللا رفيع، طبع بشتو تولنه كابل.294 درمحان اباب ديوان (17)
م وقام 1956م بتبجري جانب من مزار عبدالرمحن اباب الذي أنشأته وزارة الثقافة واإلعالم ا فغانية عام 5/3/2009اخلميس 

 64عدد  34،  تلد جريدة وحدت بلغة البشتوبتوسعته رئيس وزراء إقليم خيرب خبتوخنواع ا سبق )مري أفضل خان(: انظر: 
 .141عدد  12تلد  األردوجريدة أوصاف ابللغة م ، وكذا: 6/3/2009بتاري  

  ربر شاع سيد هبادر = البشتون يف ضوء التاري ،بشتانه داتريخ به ران كيوكذلك  101ص رمحان اباب ديوان د (18)
ت دراسات عديدة حول شعر عبد الرمحن اباب ي.أجري197ص 1م ج 1965، طبع: يونيورسيت بك اجينسي بشاور كاكاخيل

 دعبد الرمحن اب اب دشاعري خو ارخونه )جوانب من شاعرية عبدالرمحن اباب(شتو كتاب: ومن أحديت الدارسات املإبوعة ابلب
 م.2003ل ستاذ راج ويل شاع ختك، الناشر: اكاد ة البشتو جبامعة بشاور 

 .379-378، ص: الديوان، الرتمجة العربية (19)
 .380-379ص:  الديوان، الرتمجة العربية (20)
م  وتويف 1715هـ 1128م ا كثر، معظم خان بن أمري محزة بن أولياء بن عبدالصمد، ولد سنة : امسه علحافظ ألبوري (21)

م، ودفن ببلدة ألبوري، كان شاعر موهواب يشبه عبدالرمحن اباب يف شعرع، ويشبه كال من 1800هـ 1215علم ا كثر سنة 
، اسالم بك ستور مينكورع دمة ديوان حافظ ألبوريمقالشاعر اهلندي مريزا غالب، والعالمة حممد إقبال يف طموحاته وآماله، 

، بري معظم شاع، تقدمي حممد نواز تواريخ حافظ رمحت خاين، و184-182، ص: األدب اإلسالميم. و1983سوات، 
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هـ ش، ص: 1320، عبداحليب حبييب، بشتو تولنه كابلوبشتانه شعراء. 612م ص: 1987طائر، أكاد ة البشتو بشاور 
361-367. 

. وينظر حول جهود علماء البشتون يف نشر الثقافة اإلسالمية واالهتمام ابللغة العربية  134، ص: يوان احلافظ األلبوريد (22)
. به سرحدي 329-249م ص: 1986ابريل  29" املنعقد يف حبوث املؤمتر اللساين والثقايف األول يف إقليم سرحدكتاب" 

، الناشر: أكاد ة جملة البشتوم.  وكذا: 1986بشاور  : أكاد ة البشتو جامعةصوبه كي وروميب لساين ثقافيت كانبرنس، الناشر
، فالنامه دمصحفم عدد خاص عن خوشحال خان ختك. وكذا: 2001، لعام 6،7،8البشتو جبامعة بشاور  ا عداد: 

، بت ستوري: . وكذا39-38م ص :1985دخوشحال خان ختك،  قيق حبيب هللا رفيع، الناشر: أكاد ة البشتو بشاور 
 .47وص:  635-634م ص :1984دبشتو سل تنه زارع شاعران، بروفيسور حممد نواز طائر، الناشر: أكاد ية البشتو  

 .135ديوان احلافل ا لبوري ص:  (23)
عبدالقادر خان ختك زوند . وكذا: 184م ص: 1984صاحبزادع محيد هللا، قالت ببلشرز كويته  بشتانه شخصيات، (24)

 .40م ص :2002الناشر: أكاد ية البشتو بشاور  (عبدالقادر خان حياته فنه وشخصيته)،صيتفن اوشخ
 .67أفغانستان واللغة العربية، ص:  (25)
 وما بعدها. 188حممد نواز طائر، ص: روهي أدب،  (26)
 .145-136ص: األدب اإلسالمي األفغاين،  (27)
تواريخ  .65-64ص:  1ج  عبداحلي حبييب، وبشتانه شعراء، 75-67أفغانستان واللغة العربية عرب العصور، ص:  (28)

 الرتمجة العربية صبحات عديدة.. روهي أدب، صفحات عديدة، وبته خزانه 171،205، 668حافظ رمحت خاين، ص: 


